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اقتصاد
فرازونشیب2هفتهایبورساستان

شهرهای استان از راه آهن محروم است

جابهجاییریلی،فقطخارجازاستان!
خــط ریلی پاکستان بــه میرجاوه یکی از
راشکی
قدیمی ترین خطوط ریلی ایــران است و به
گفته بسیاری از تاریخ دانان ،این خط توسط انگلیسی ها
احداث شد و قدیمی ترین خط ریلی در کشور محسوب می
شود اما این مسیر آن گونه که باید و شاید توسعه پیدا نکرد و
در همان محدوده خود ماند ،در حالی که خطوط ریلی در
دیگر نقاط کشور یک به یک ایجاد شد و فعالیت ناوگان
حمل و نقل ریلی با جدیت بیشتری در ایران رونق گرفت.
سرانجام پس از سال ها این خط به کرمان اتصال پیدا کرد
اما به دلیل شناخت ناکافی نسبت به ناوگان ریلی چندان
استفاده نمی شد و فقط تعدادی از مسافران را جا به جا می
کرد .حدود  10سال از ایجاد این خط می گذرد و مدت
هاست راه آهن استان شاهد حضور مسافران برای استفاده
از این ناوگان است و به خوبی می توان دید که استفاده از
حمل و نقل ریلی رونق گرفته است و خیلی ها از آن رضایت
دارند ،هر چند نارضایتی هایی هم در این باره وجود دارد
که شاید نوپا بودن آن در استان را بتوان دلیل این نارضایتی
ها دانست اما از نظر ترانزیت کاال این روزها راه آهن جنوب
شرق به یکی از مهم ترین شاهراه های ترانزیت کاال تبدیل
شده است و تجار مختلفی از کشورهای همسایه به دنبال
بهره بردن از این خطوط هستند .البته در این میان خیلی
ها خواهان راه اندازی سریع تر خط ریلی چابهار – زاهدان
هستند تا بتوانند باری را که در چابهار تخلیه می شود از
طریق خط ریلی به مقصد حمل کنند.

ورود کاال با خط ریلی

یکی از عمده فروشان زاهــدان می گوید :مدت ها برای
وارد کردن برنج و برخی مواد غذایی از پاکستان با مشکل
حمل و نقل رو به رو بودیم و گاهی کاالهای خریداری شده
در مسیر ترانزیت به دلیل حوادث جاده ای نابود می شد،
این اتفاق فقط ضرر مالی برای تاجران به همراه داشت و
از این رو بسیاری از صادر کنندگان یا وارد کنندگان استان
به دنبال راهــی بهتر بــرای تجارت بودند و محقق شدن
خط ریلی تاثیر مهمی داشته است« .براهویی» می افزاید:
تکمیل خط ریلی زاهــدان به کرمان اتفاق مهمی بود که
حداقل تاجران از آن رضایت دارند اما موضوع مهم ،خط
ریلی چابهار  -زاهــدان  -بیرجند است که هنوز تکمیل
نشده است و بسیاری از تاجران خواهان سرعت بخشیدن
به تکمیل این خط هستند تا بتوانند با شرایط بهتری برای
ترانزیت کاالهای خود اقدام و قسمتی از کاالهایی را که در
چابهار تخلیه می شود از طریق خط ریلی جابه جا کنند.

انتظار مسافران

یکی از شهروندان می گوید :مدت ها بود که حوادث جاده
ای بسیاری از خانواده ها را داغدار می کرد و با توجه به
قاچاق سوخت و انسان همواره این حواث رخ می داد اما
ایجاد خط ریلی در مسیر زاهــدان  -کرمان و امتداد آن
تا تهران نشان داد استفاده از ناوگان ریلی می تواند در
کاهش قربانیان جاده ای نقش مهمی داشته باشد ولی این
نقش در استان ناقص است.
«شهریاری» می افزاید :مسافران فقط برای خارج شدن
از استان می توانند از حمل و نقل ریلی استفاده کنند در
حالی که فاصله شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان
کمتر از زاهدان تا تهران نیست ،به همین دلیل باید اقدامی
انجام شود تا خط ریلی در استان از چابهار تا زاهدان و بعد
زابل هر چه زودتر به بهره برداری برسد و خسارات جاده ای
به حداقل خود برسد.

افزایش ترانزیت در استان

اما مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور در این باره می
گوید :محموله های مختلفی از دیگر نقاط کشور به منظور
صــادرات و ترانزیت ریلی از طریق راه آهن جنوب شرق
جذب شده است که کود شیمیایی ،کاشی ،سیمان ،قیر،
گوگرد ،پارافین ،عناب ،آهن قراضه ،نخود ،خرما ،ایزوگام،
گل خشک شده ،تخم گشنیز ،سیب زمینی ،نارنگی ،پی
وی سی و فوتس اویل فقط قسمتی از این محموله هاست.
«مجید ارجونی» می افزاید :چندی پیش محموله  10هزار
تنی کود شیمیایی از ازبکستان به زاهدان وارد شد و پس
از انجام عملیات ترانس شیپمنت ،قطار حامل این محموله
زاهدان را به مقصد پاکستان ترک کرد که اولین قسمت
این محموله  900تن بــرآورد شد ،افــزون بر آن محموله
پنج هزار تنی کاشی صادراتی هم از طریق خطوط ریلی از
قزوین وارد زاهدان شد و از طریق همین ناوگان به کویته
پاکستان ترانزیت شد که قسمت اول این محموله  900تن
بود .وی بیان می کند :در کنار این کاالها سیمان هم یکی
از محصوالتی است که از طریق ناوگان ریلی استان ترانزیت
می شود و طی روزهای گذشته دو محموله  10هزار تنی و
پنج هزار تنی سیمان ایران از مهریز یزد و رفسنجان کرمان
به راه آهن استان وارد شد که قسمت اول این محموله
 600تن بود و پس از انجام اقدامات الزم در استان با خط
ریلی میرجاوه وارد پاکستان شد که نشان دهنده افزایش
نگاه تجار به خطوط ریلی استان برای ترانزیت محموله
های آنان است.

.

ﺗﺎﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎىﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮارﮔﻴــﺮ »ﺳــﺮﮔﺮﻣ « در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ا ــﺮان ،ز ﺎد
ﻧﻴﺴﺖ .ﺟﺎﻟﺐ ا ﻦ اﺳــﺖ ﻪ وﻗﺘ ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ،
٦٤ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪ،اﺻﻼ ﻣﻮاﻓﻘﺎن
ز ﺎد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺧﻴﻠ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓــﻪا درﺑﺎره
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بیشترین کاالی تخلیه شده در راه آهن استان

وی می گوید :از ابتدای سال گندم ،گازوئیل و گاز مایع
عمده کاالهایی بــود که در راه آهــن استان تخلیه شد
و محموله های سیمان ،گوگرد ،فوتس اویــل و قیر هم
بیشترین سهم بارگیری در استان را داشــت .در قسمت
غالت بیش از  116هزار و  545تن بارگیری انجام شد
که نسبت به  91هزار و  328تن مدت مشابه سال گذشته

ورود ا ﻦ »ﺟﺪول« ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ا ﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧ از ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺮدﻧﺪ
و آن را ﻋﻀﻮ زا ﺪ و ﻣﻮﻗﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ،ﻟﺬت ا ﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
اﺛﺒﺎت ﺷــﺪ و ﺑﻪ ا ﻦﺟﺎ رﺳــﻴﺪ ﻢ ﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮ ﺒﺎ روزﻧﺎﻣﻪا
ﺑﺪون »ﺟــﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃــﻊ« وﺟﻮد ﻧــﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن روزﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺒﻮد ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣ  ،ﻣﺪام ﺷﺎ ﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﻪ ﺑﺮا ﺟــﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد١٢ ،ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮا »ﺳﻮدوﻮ« اﻓﺘﺎد .ﺑﺎزﻫﻢ ورود
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺟﺪ ﺪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
و اﻟﺒﺘــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن! وﻟــ ﺑﻪ ﻣــﺮور زﻣــﺎن ،ﺳــﻮدوﻮ ﻪ

رشد  27درصــدی داشته اســت .وی می افزاید :میزان
تخلیه نفت گاز در هشت ماه امسال به  108هزار و 840
تن رسید اما این میزان در سال گذشته فقط  41هزار و
 867تن بود ،این یعنی میزان نفت گاز وارد شده به استان
از طریق خطوط ریلی امسال  160درصد افزایش داشته
است و محقق شدن این مهم سبب شده است ناوگان ریلی
استان قسمت قابل توجهی از سه محموله مهم گاز ،نفت
گاز و گندم سیستان و بلوچستان را تامین می کند.

تغییر نگاه ها به خطوط ریلی استان

ارجونی ،می گوید :پیش از این خطوط ریلی چندان مورد
توجه مسافران و تجار قرار نمی گرفت اما با توجه به اهمیت
و اطمینان ناوگان ریلی در ترانزیت کاال و جابه جای مسافر
می توان شاهد تغییر نگاه ها و افزایش جابه جایی کاال و
مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی استان بود و این مهم
حتی توانسته است در اشتغال زایی پایدار هم تاثیر قابل
توجهی داشته باشد .وی می افزاید :خط ریلی چابهار
– زاهــدان یکی از خطوط ریلی مهم استان است و حتی
کشورهای همسایه به دنبال تکمیل این خط هستند ،در
این میان هندی ها برای سرمایه گذاری در این خط ریلی
اعالم آمادگی کرده اند و اعالم شد به همکاری با پیمانکار
ایرانی تمایل دارد که در صورت تحقق تکمیل این خط
سرعت بیشتری به خود می گیرد و تحولی بزرگ در استان
رقم خواهد خورد .وی می گوید :افزایش عالقه تجار به
ترانزیت کاالهای اساسی از طریق خطوط ریلی سبب شده
است این ناوگان روند رو به رشدی پیش بگیرد و در پی آن
اشتغال پایدار هم ایجاد شد و در صورت تکمیل خط ریلی
چابهار میزان ترانزیت کاال در خطوط ریلی استان افزایش
قابل توجهی پیدا می کند و در کنار آن نیاز به جذب نیروی
کار بیشتری هم احساس می شود ،بدون شک محقق شدن
آن برای تعداد قابل توجهی از افراد مستعد و جویای کار
استان اشتغال زایی به همراه دارد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺎ ﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑــﺎ ﻣﻘﺪار ز ﺎد ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴــﻴﺮ و ذــﺮ ﻓﻮا ﺪ و
ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮ ﭼﺎپ ﻣ ﺷﺪ ،ﻃ ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت ﺑﺎ درﺟــﻪ دﺷــﻮارﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ¿
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪ .و اﻣﺮوز ﻤﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪا اﺳــﺖ ﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧﺎص ﺳﻮدوﻮﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺟــﺬاب ﺑﺴــﻴﺎر در ﺟﻬــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻣﺎ
در ﺸــﻮرﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻃﻌﻢ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺷــﺎن را ﻧﭽﺸــﻴﺪها ﻢ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ د ﺪﮔﺎه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺑﺴــﻴﺎر از آنﻫﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ و
ﺑﺮﺧ از ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آ ﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ ا ﺮان.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
وﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ازﺟﺪولوﺳﻮدوﮐﻮ

ترانزیت  7هزار تن کاال

به گفته مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور ،طی هشت ماه
ابتدایی امسال در ناوگان ریلی استان بیش از هفت هزار و
 414تن کال ترانزیت شده است ،در حالی که این میزان
در همین مدت زمان سال گذشته به چهار هزار و  527تن
رسید و امسال افزایش باالی  64درصد را نشان می دهد و
بیش از  29هزار و  26تن کاال هم به پاکستان صادر شد که
این میزان در مدت زمان مشابه سال قبل  20هزار و 207
تن ثبت شد و امسال رشد  44درصدی را داشته است .وی
می گوید :در میان کاالهای ارسالی به کشورهای همسایه
محموله های سيمان ،قير ،گوگرد ،گل سرخ و فوتس اويل
عمده كاالهاي صادراتي است که به پاکستان ارسال شد
و چتایی و برنج خوراکی بیشترین سهم واردات را داشته
است اما در مجموع باید گفت که گوگرد ،قیر و آهن آالت
قراضه بیشترین سهم ترانزیت در این مسیر ریلی را داشته
است .وی می افزاید :در هشت ماه ابتدایی امسال 112
رام قطار در این خط ریلی تردد داشت که نسبت به 78
رام سال قبل  44درصــد افزایش داشته است و در این
مدت بیش از  48هزار و  554تن کاال هم بارگیری شده
که نسبت به  38هزار و  194تن مدت زمان مشابه سال
گذشته  27درصد رشد به ثبت رسیده است ،میزان تخلیه
بار در استان هم سال گذشته  167هزار و  757تن بود و
امسال به  268هزار و  852تن رسید که این قسمت هم
رشد  60درصدی داشت.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺎر ﺨﭽﻪ ورود »ﺟﺪول ﻠﻤﺎت« و »ﺳﻮدوﻮ« را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ...

یک شهروند :مسافران فقط برای خارج شدن از استان می توانند از حمل و نقل ریلی استفاده کنند

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘُـﺮ ﻨﻴـﺪ و ﺗﺼﻮ ـﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،ا ـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ©ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮ ﺪ.

 1ﻫﺮﻋــﺪد در ا ﻦ
»ﺟﻔﺖ«
ُ
ﻣﻌﻤــﺎ ــ
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧــﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠــﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎ ــﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺑــﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴــﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد ــ در ا ﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘــ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد د ﮕــﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
2
ﺧﻄﻮﻃــ
ــﻪ ﺑــﺮا ارﺗﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣ ﺸﻴﻢ،
ﺑﺎ ﺪ اﻓﻘ  ،ﻋﻤﻮد
از
ــﺎ ﺗﺮﻴﺒــ
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧﻄــﻮط اﻓﻘــ و
ﻋﻤــﻮد ﺑﺎﺷــﻨﺪ.
ﭘﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄــﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗﺼــﺎل ﺷــﻤﺎرهﻫﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
3
ﺧﻄــﻮط
ارﺗﺒﺎﻃــ اﺟــﺎزه
ﻧﺪارﻧــﺪ ﺪ ﮕــﺮ
را ﻗﻄــﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧــﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ دارﻧﺪ ﭘُﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖﻫﺎ ــ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪــﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﺴــﻴﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖﻫﺎ ــ را ــﻪ ﻓــﺮ ﻣ ﻨﻴــﺪ ﺑﺎ ــﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞﺷــﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴــﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤ داﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ﺪ ﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﺪ ﺪ راه د ﮕﺮ
ﺑــﺮا اﺗﺼــﺎل دو ﻋﺪد وﺟــﻮد ﻧﺪارﻧــﺪ ،آنﻫــﺎ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﭘُﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫــﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در
ا ﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣ ﻨﺪ!
 4ﺑــﺮا در¢
ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﻪ
»ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻮﭼ
ﺣﻞ ﺷﺪه« ﺗﻮﺟﻪ
ﻨﻴــﺪ و دﻟﻴــﻞ
اﺗﺼﺎل ﺟﻔﺖ ﻫﺎ
را ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘــ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤــﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﺸﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار و
ﻋﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘُﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

10

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ:

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ

ﺣﻞ ﺷﺪه

سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی
ذوالفقاری
در کنارک چهار هزار و  900هکتار
کاهش پیدا کرده است .مدیر جهاد کشاورزی کنارک
به خبرنگار ما گفت :این شهرستان هفت هزار و 300
هکتار اراضی قابل کشت دارد ولی امسال به دلیل
محدودیت منابع آبی و خشکسالی ،سطح زیر کشت
محصوالت به دو هــزار و  400هکتار کاهش یافته
است« .سعید محمد اولیایی» از آغاز برداشت گوجه
فرنگی از  ۲۵۰هکتار اراضی بخش زرآباد خبر داد و
افــزود :کشت گوجه فرنگی در فضای آزاد در این
منطقه در نیمه دوم شهریور انجام شد و با توجه به
شــرایــط آب و هــوایــی منطقه از نیمه دوم آذر کار
برداشت این محصول آغــاز شده اســت .وی افــزود:
متوسط برداشت گوجه فرنگی در کنارک  ۴۵تن در
هکتار است و کار برداشت تا اواخر اسفند ادامه دارد.
به گفته وی ،امسال با هدف زودرس کردن محصول و
کاهش  ۲۵درصــدی در مصرف آب ،کشت گوجه
فرنگی به صورت نشایی انجام شده است.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

کاهش  4900هکتاری
سطح زیر کشت در کنارک

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

بورس استان طی دو هفته گذشته
گروه اقتصاد
فراز و نشیب های فراوانی داشت.
مدیر تاالر بورس منطقه ای استان به خبرنگار ما
گفت :طی دو هفته اخیر بورس استان فراز و نشیب
فراوانی داشت و دو هفته قبل میزان معامالت انجام
شده سرانجام به  21میلیون و  625هزار و 584
سهم و حــق تقدم رسید امــا ایــن مــیــزان در هفته
گذشته به  15میلیون و  170هزار و  710معامله
کاهش یافت« .سوگل هیراد» افزود :دو هفته قبل
میزان معامالت بورس استان  74میلیارد و 240
میلیون ریال از میان  116شرکت ثبت شد اما در
هفته گذشته به  51میلیارد و  250میلیون از میان
 102شرکت رسید که  46درصد ارزش داد و ستد
را خرید و  54درصد را فروش به خود اختصاص داد.
وی بیان کرد :در دو هفته قبل شرکت سنگ آهن
گهر زمین با بیش از  9میلیارد ریال معامله برترین
شرکت بود و این هفته اسناد خزانه اسالمی با ثبت
پنج میلیارد معامله شرکت برتر شناخته شد اما در
مجموع کلی این هفته پس از اسناد خزانه ،فوالد
مبارکه اصفهان ،نفت و گاز پارسیان و پارس خودرو
برترین شرکت ها بودند.

